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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΖΑΧΑΡΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

TOT Test Seyfried - Karas ΤΤΠΟΤ C

Εισαγωγή

Σχολική ικανότητα ή ωριμότητα1 είναι το επίπεδο εξέλιξης του παι
διού στον πνευματικό (γνωστικό), στο συναισθηματικό, στο βουλητικό, στον 
κοινωνικό και στο σωματικό τομέα, το οποίο του επιτρέπει να λαμβάνει 
μέρος στη διδασκαλία της τάξης του επιτυχώς και χωρίς υπερβολική κα
ταβολή δυνάμεων (Fischer 1932, Schenk-Danzinger 1953, 397, Strebei 
1964, 28-67, Seyfried-Karas 1987, 5).

0 Hetzer (1933, 90) τονίζει ιδιαίτερα την στάση του παιδιού έναντι 
της εργασίας ως συστατικό στοιχείο της σχολικής ωριμότητας και παρα
τηρεί: «Η εργασιακή ετοιμότητα είναι αυτό που τελικώς κάνει το παιδί 
σχολικώς ώριμο». Το ίδιο περίπου υποστηρίζει και η Ch. Bühler (1931, 
239), όταν γράφει, ότι η σχολική ηλικία είναι ήδη παρούσα, όταν το παιδί 
συνειδητοποιεί την εργασία ως καθήκον και τη διακρίνει από το παιχνίδι.

Ο Zeller (1936) θεωρεί ότι η πρώτη μεταβολή της σωματικής μορ
φής του παιδιού είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σχολικής ωριμότητας, 
γιατί κατά την άποψή του, η αλλαγή των σωματικών αναλογιών του παι
διού αντιστοιχεί στην αλλαγή της ψυχικής του δομής.

Η πνευματική σχολική ικανότητα συνδέεται με τα γνωστικά χαρακ
τηριστικά της προσωπικότητας (Fischer 1932). Το ίδιο υποστηρίζει και 
η Schenk-Danzinger (1973, 397), όταν θεωρεί τη λειτουργική ωριμότη
τα, δηλαδή την αιτιώδη και αναλυτική σκέψη, τις μνημονικές επιδόσεις, τη 
συνείδηση των κανόνων και την αντίληψη των συνόλων (μαθηματική σκέ
ψη) ως απαραίτητη προϋπόθεση της σχολικής ικανότητας (Strebei 1964, 
28-67). Εκτός από τη γνωστική ωριμότητα, δηλαδή την εξέλιξη της αιτι-

1. Οι δύο όροι «σχολική ικανότητα» και «σχολική ωριμότητα» χρησιμοποιούνται 
στη βιβλιογραφία με την ίδια έννοια, μολονότι το περιεχόμενό τους δεν ταυτίζεται πλή

ρως.
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ώδους σκέψης, την κατανόηση συμβόλων, τη διαφοροποίηση της μνήμης, θε
ωρεί και την αφαιρετική ικανότητα βασικό στοιχείο της σχολικής ικανό
τητας. Στην πνευματική σχολική ικανότητα οι Seyfried /Karas (1987,5) 
εκτός από τις γνωστικές λειτουργίες συνυπολογίζουν ιδιαίτερα τη μνήμη, 
τη σκέψη και τη γλωσσική ικανότητα έκφρασης.

Η βουλητική και συναισθηματική σχολική ικανότητα χαρακτηρίζε
ται από την ετοιμότητα του παιδιού για συμμετοχή στη διδασκαλία (Fis
cher 1932), από την εκούσια προσοχή, από την επιμονή και από την ικα
νότητα συγκέντρωσης (Kern 1951, 22), από τη χαρακτηρολογική ωριμό
τητα (Strebei 1964, 28-67), από την ανάγκη του παιδιού να διευρύνει τις 
εμπειρίες του, να κατευθύνει τις ορμές του και να ελέγχει τα συναισθήματα 
του (Seyfried-Karas 1987,5-6) και από την ικανότητά του να αναλαμβά
νει εργασίες και να τις διακρίνει από το παιχνίδι (Bühler Ch. 1930, 239, 
Hetzer 1933, 90 και 1937, 43, Schenk-Danzinger, 1953, 397 και Sey- 
frïed-Karas 1987, 5-6).

Η κοινωνική σχολική ικανότητα περιλαμβάνει την ικανότητα για έν
ταξη στην κοινότητα της τάξης, τη συνείδηση και το σεβασμό των κανό
νων του σχολείου και της τάξης, την απαλλαγή από τους ισχυρούς δεσμούς 
με τα οικεία πρόσωπα (Seyfried-Karas 1987, 5-6) και την επιθυμία του 
παιδιού για κοινωνική συναναστροφή (Strebei 1964, 28-67).

Τέλος η σωματική σχολική ικανότητα αναφέρεται στην κατάσταση 
της υγείας και στη σωματική εξέλιξη του παιδιού, με την οποία σχετίζε
ται άμεσα η ικανότητα επίδοσής του. Η σωματική σχολική ικανότητα χα
ρακτηρίζεται από την πρώτη μεταβολή της μορφής, δηλαδή από τη μετά
βαση από τη μικρή στη μεγάλη παιδική μορφή (Zeller 1936). Τόσο ο Zel
ler όσο και ο Hetzer (1936) διαπίστωσαν ότι η εξωτερική αλλαγή της 
μορφής συνδέεται με την αλλαγή της ψυχικής δομής (ό.π.). Η σωματική 
σχολική ωριμότητα συνδέεται επομένως με την εξαφάνιση των χαρακτη
ριστικών νηπιακών αναλογιών του σώματος (Schenk-Danzinger 1953). 
Για να είναι, δηλαδή, το παιδί σχολικώς ώριμο πρέπει: α) να έχει ολοκλη
ρωθεί η σωματική αλλαγή της μορφής του ή τουλάχιστον να έχει αρχίσει, 
β) να έχει αρχίσει η δεύτερη οδοντοφυΐα και γ) το Test των Φιλιππινέζων, 
που δείχνει την αλλαγή των σωματικών αναλογιών, να γίνεται με επιτυχία 
από το παιδί (Seyfried-Karas, 1987, 6).

Παρατηρούμε ότι από το σύμπλεγμα των αναφερθέντων προϋποθέ
σεων, τις οποίες πρέπει να εκπληρώνει το παιδί κατά την είσοδό του στο 
σχολείο, μπορούν να τονισθούν ορισμένα χαρακτηριστικά της εξέλιξης, τα 
οποία έχουν την αξία συμπτωμάτων για την εκτίμηση της σχολικής ικα
νότητας ή ωριμότητας. Αφού όμως το παιδί αποτελεί μια ψυχοφυσική ολό 
τητα και αφού η σχολική ικανότητα εκδηλώνεται τόσο στο σωματικό, όσο



και στο πνευματικό-ψυχικό επίπεδο εξέλιξης, τα χαρακτηριστικά γνωρί
σματα της σχολικής ικανότητας μπορούν να συνοψισθούν μόνον σε δύο το
μείς: στο φυσικό (σωματικό) και στον ψυχικό τομέα (Strebei 1964, 28- 
67). Ο φυσικός τομέας περιλαμβάνει όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για τη 
σωματική σχολική οκανότητα του παιδιού και ο ψυχικός τομέας περιλαμ
βάνει:

α) τη χαρακτηρολογική-κοινωνική σχολική ικανότητα (βλέπε ανωτέρω 
βουλητική-συναισθηματική και κοινωνική σχολική ωριμότητα) και

β) τη γνωστική ή πνευματική σχολική ικανότητα του παιδιού (βλέ
πε ανωτέρω: πνευματική σχολική ικανότητα).

Το πρόβλημα της σχολικής ικανότητας ή ωριμότητας των παιδιών 
της πρώτης τάξης του σχολείου ηλικίας 5:6 - 6:6 ετών μας απασχόλησε 
σε δύο προηγούμενες έρευνές μας. Η πρώτη είδε το φως της δημοσιότητας 
το 1990 με τίτλο «Σχολική ικανότητα του παιδιού ή παιδική ικανότητα 
του σχολείου» και μας έδωσε σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τη διαφορά 
επίδοσης μεταξύ των πεντάχρονων και εξάχρονων μαθητών της πρώτης 
τάξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής μας βοήθησαν να κάνουμε και 
διάφορες προτάσεις όσον αφορά στην ηλικία εισόδου των παιδιών στο σχο
λείο, στη μορφή που πρέπει να πάρει το νηπιαγωγείο και το σχολείο και 
στη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών εκπαιδευτικών θε
σμών. Η δεύτερη έρευνα είχε ως αφετηρία τη μετάφραση από τη γερμα
νική στην ελληνική γλώσσα του Test σχολικής ωριμότητας της G. Stre
bei (Schulreifetest). To Test αυτό το εφαρμόσαμε στα ελληνικά σχολι
κά δεδομένα (1991) και παραλλήλως δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα της 
έρευνάς μας αυτής στο περιοδικό «Σχολείο και Ζωή» (Τ. 11, 12, 1991).

Επειδή όμως κανένα ψυχομετρικό εργαλείο δεν μας δίνει συμπεράσ
ματα με γενική ισχύ, αποφασίσαμε να ερευνήσουμε το πρόβλημα της σχο
λικής ικανότητας και με τη βοήθεια του Test σχολικής ικανότητας Ka- 
ras-Seyfried τύπου C1.

1. Ποιό είναι το Test Karas-Seyfried τύπου C

Ενώ το Test της σχολικής ωριμότητας της G. Strebei είναι ατομικό, 
το Test Karas Seyfried είναι ομαδικό και ατομικό, γι’ αυτό και πιο εύχ

Το πρόβλημα της σχολικής ικανότητας 29

1. Σημείωση: Λόγω αλλαγής των συνθηκών διαβίωσης πολλά παιδιά πραγματο
ποιούν τη μεταβολή την σωματικών αναλογιών ήδη ως πεντάχρονα ή τετράχρονα. Παρό- 
τι όμως έχουν σωματικώς τη σχολική μορφή, δεν έχουν εντούτοις και τη σχολική ικανό
τητα, αφού αυτή προϋποθέτει ένα ορισμένο επίπεδο εξέλιξης των γνωστικών λειτουργιών 
και της προσωπικότητας. Για το λόγο αυτό πολλά από τα «ανώριμα» σχολικώς παιδιά 
βρίσκονται σωματικώς στη σχολική «παιδική μορφή» (Seyfried Η., 1966, Schenk-
Danzinger 1985, Ζάχαρης 1995).
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ρηστο και πιο οικονομικό. Μερικές από τις ατομικές και τις ομαδικές ερ
γασίες του απαντιόνται και στο Test της Strebei, όμως το Test Karas- 
Seyfried περιλαμβάνει και άλλες εργασίες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη προ
γνωστική και διαγνωστική αξία για το παιδί. Απαιτεί όχι μόνο ωριμότητα 
των γνωστικών λειτουργιών, αλλά και χαρακτηρολογική ωριμότητα του 
παιδιού, δηλαδή εξέλιξη της παρώθησης, της θετικής στάσης έναντι της 
εργασίας, της ικανότητας επαφής κτλ.

To Test Karas-Seyfried τύπου C αποτελείται από 8 σελίδες σε σχή
μα μικρού τετραδίου. Στην πρώτη σελίδα υπάρχει χώρος για τα στοιχεία 
του κάθε παιδιού. Εν συνεχεία, και στο αριστερό μέρος της σελίδας, αναγρά
φονται τα ομαδικά και ατομικά τμήματα του Test και στο κάτω μέρος της 
σελίδας η σωματική εξέλιξη του παιδιού. Στο μέσο της σελίδας υπάρχει 
χώρος με τη μορφή τριών τετραγώνων, ο οποίος προορίζεται για τη βαθ
μολόγηση της κάθε εργασίας. Στο δεξιό μέρος υπάρχει χώρος για παρατη
ρήσεις, για τους βαθμούς που παίρνει το παιδί στο ομαδικό και στο ατομι
κό Test καθώς και για το σύνολο των βαθμών και για το βαθμό ωριμότη
τας (ανεπαρκής, επαρκής, ικανοποιητικός, καλός, πολύ καλός). Τέλος στο 
κάτω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας αναγράφεται το τελικό συμπέρασμα: 
σχολικώς ώριμο ή ανοόριμο. Η αξιολόγηση της επίδοσης σε κάθε εργασία 
του Test γίνεται με βάση τους χαρακτηρισρμούς καλή =2 βαθμοί, μέση 
= 1 βαθμός και χαμηλή=0 βαθμοί (βλέπε κανόνες αξιολόγησης των εργα
σιών σελ. 34-36).

Στις σελίδες 2 έως 7 του Test υπάρχουν οι 11 εργασίες τις οποίες 
πρέπει να εκτελέσει το παιδί (6 ομαδικές και 5 ατομικές). Αν διαπιστω
θεί γλωσσική διαταραχή, τότε γίνεται γλωσσική εξέταση με βάση προτά
σεις που βρίσκονται γραμμένες στο τέλος της έβδομης σελίδας του Test. 
Στην όγδοη σελίδα υπάρχει χώρος για παρατηρήσεις του ερευνητή σχετι
κά με τις ακόλουθες λειτουργίες: προσοχή, κατανόηση της κάθε εργασίας 
του Test, αυτοδυναμία, ρυθμός εργασίας, επιμονή και ένταξη στην ομάδα.

Οι εργασίες του Test Karas-Seyfied τύπου C είναι ot ακόλουθες:

Α' ομαδικό Test

1. Ιχνογράφηση άνδρα (Mann Zeichnen)
2. Απόδοση σχεδίου (Formwiedergabe)
3. Απόδοση' μορφής I (Gestaltwiedergabe [Mengendarstellung]
4. Απόδοση μορφής II (Gestaltwiedergabe II [Wortbild])
5. Ιχνογράφηση σχηματικής παράστασης (Abzeichnen einer 

schematischen Darstellung)
6. Διακόσμηση περιθωρίου
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Β' Ατομικό Test

1. Επανάληψη προτάσεων (Sätze nachsprechen)
2. Επανάληψη αριθμοσειρών (Zahlenreihen nachsprechen)
3. Ορισμός θέσης (Stellenbestimmung)
4. Σύγκριση μεγεθών (Grössenvergleich)
5. Αντίληψη συνόλων (Mengenerfassung)

Η σωματική εξέλιξη του παιδιού διαπιστώνεται με βάση το μέτρο 
των Φιλιππινέζων, με την αλλαγή των δοντιών (νεογηλών) και με τον τύ
πο εξέλιξης κατά τον Zeller (1952). Ο ερευνητής καταθέτει επίσης και τη 
συνολική εντύπωση που αποκομίζει από το παιδί κατά τη διάρκεια της ερ
γασίας του όσον αφορά στο επίπεδο εξέλιξης του σε συνάρτηση με την ποι
οτική αξιολόγηση των εργασιών του Test που φέρει σε πέρας.

Στην τελευταία σελίδα του Test καταγράφονται οι παρατηρήσεις του 
ερευνητή σχετικά με την προσοχή, την επιμονή, την ανεξαρτησία, το ρυθ
μό εργασίας, κ.τ.λ. του παιδιού. 2

2. Μεθεδολογία της έρευνας

α) Το δείγμα

Το δείγμα της έρευνάς μας αποτελούνταν από 360 παιδιά του νη
πιαγωγείου ηλικίας 5:2 - 6:2 ετών, δηλαδή παιδιά που θα φοιτούσαν το 
Σεπτέμβριο 1994 στην πρώτη τάξη του σχολείου. Προέρχονταν από τα 
νηπιαγωγεία των Ιωαννίνων, στα οποία ασκούνταν οι φοιτητές. Δεν έγινε 
καμιά επιλογή ή εξαίρεση παιδιών.

β) Τόπος και χρόνος της εξέτασης

Η ομαδική εξέταση των παιδιών έγινε στην αίθουσα του νηπιαγωγεί
ου και η ατομική στο γραφείο της νηπιαγωγού. Η εξέταση πραγματοποι
ήθηκε μια εβδομάδα πριν από τη λήξη της φοίτησης των παιδιών στο νη
πιαγωγείο, δηλαδή πριν από τις θερινές διακοπές των σχολείων. Η επαφή 
των παιδιών με τις ερευνήτριες ήταν ήδη εξασφαλισμένη, αφού αυτές κα- 
θόλο το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 ασκούνταν στα νηπιαγωγεία της πόλης 
και ήταν οικείες στα παιδιά. Στα νηπιαγωγεία της Άρτας και της Φιλιπ- 
πιάδας έγινε μια προεργασία γνωριμίας με τα παιδιά μια εβδομάδα πριν 
από την εφαρμογή του Test.
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γ) Οι υποθέσεις μας

Πρώτη υπόθεση: Τα παιδιά ηλικίας 6 ετών είναι ωριμότερα σχολι- 
κώς από τα παιδιά ηλικίας 5 ετών (εναλλακτική υπόθεση).

Δεύτερη υπόθεση: Η κοινωνική τάξη προέλευσης του παιδιού επιδρά 
στην εξέλιξη της σχολικής τους ωριμότητας. Δηλαδή, τα παιδιά των 5:6- 
6:6 ετών που προέρχονται από τη μέση ή ανώτερη κοινωνική τάξη είναι ω
ριμότερα σχολικώς από τα παιδιά που προέρχονται από την κατώτερη 
κοινωνική τάξη (εναλλακτική υπόθεση).

3. Πως έγινε η εφαρμογή του Test

Η εφαρμογή του ομαδικού Test διάρκεσε το ανώτερο μέχρι 45 λεπ
τά1, του δε ατομικού 7 μέχρι 10 λεπτά. Πριν δώσουν οι ερευνητές το Test 
στα παιδιά κάθε νηπιαγωγείου συμπλήρωναν πρώτα την πρώτη σελίδα με 
τα στοιχεία του κάθε παιδιού και εν συνεχεία τα έδιναν στο παιδί μαζί με 
ένα μολύβι και μια ξύστρα.

Η ερευνήτρια έδινε οδηγίες στα παιδιά για την εκτέλεση της κάθε ερ
γασίας και παράλληλα παρατηρούσε τον τρόπο της εργασίας τους και τη 
συμπεριφορά τους. Κάθε παρατήρηση τη σημείωνε σε ένα φύλλο πρωτο
κόλλου και στο τέλος της εξέτασης μετέφερε τις συνολικές παρατηρήσεις 
για κάθε παιδί στο τεύχος του Test (σελ. 8: παρατηρήσεις). Κατά τη δι
άρκεια της εξέτασης απαγορευόταν η παρουσία άλλου προσώπου, εκτός 
της νηπιαγωγού, η οποία ήταν οικεία στα παιδιά και ενεργούσε ως βοηθός 
της ερευνήτριας (βλέπε Seyfried-Karas 1987, 19-36).

Η θέση των παιδιών στην αίθουσα του νηπιαγωγείου ήταν τέτοια, 
ώστε να μην αντιγράφει το ένα από το άλλο, αλλά και να μην απομονώνο
νται τελείως μεταξύ τους, γιατί τα ευαίσθητα παιδιά καταλαμβάνονται συ
νήθως από φόβο όταν απομονώνονται. Εδώ βέβαια δεν μπορούσε να συμ
βεί αυτό, γιατί ο χώρος και τα πρόσωπα ήταν οικεία στα παιδιά.

Αρχικώς η ερευνήτρια δημιουργούσε στα παιδιά μια ευχάριστη ατ
μόσφαιρα και εν συνεχεία μοίραξε τα τετράδια του Test ονομαστικώς μα
ζί με ένα μολύβι. Παρακαλούσε τα παιδιά να τα αφήσουν στο τραπέζι τους 
και να μην τα φυλλογυρίζουν. Η ερευνήτρια συνεπικουρούμενη από τη νη
πιαγωγό άνοιγε κάθε τετράδιο στη δεύτερη σελίδα (ιχνογράφηση άνδρα) 
και έδινε τις οδηγίες στα παιδιά. Όταν το 90% των παιδιών τελείωνε, συ
νεχιζόταν η εξέταση με το επόμενο Test. Παιδιά που εργάζονταν με αργό 
ρυθμό μπορούσαν να τελειώσουν τις εργασίες τους στο τέλος του ατομικού

1. Είναι η ανώτατη επιτρεπτή διάρκεια του ομαδικού Test.
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Test. Επίσης εκείνα που έδειχναν κάποια δειλία στην εργασία, ενθαρρύνο- 
νταν από την ερευνήτρια και τη νηπιαγωγό. Σε περιπτώσεις που δεν είχαν 
καταλάβει μερικά κάποια οδηγία, επαναλαμβανόταν ατομικά και με σιγα
νή φωνή, αλλά σημειωνόταν στο φύλλο πρωτοκόλλου η επιπρόσθετη βοή
θεια που προσφερόταν στο παιδί.

Διαπίστωση της σωματικής εξέλιξης

Για τη διαπίστωση της σωματικής εξέλιξης των παιδιών χρησιμο
ποιήθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Test, τρία κριτήρια: α) το μέτρο 
των Φιλιππινέζων, β) η αλλαγή των δοντιών και γ) ο εξελικτικός τύπος 
κατά τον Zeller (1952). Τα αποτελέσματα της σωματικής εξέτασης με 
βάση τα παραπάνω κριτήρια ταξινομήθηκαν με βάση τη διαφοροποίησή 
τους σε τρεις βαθμούς:

+ =άνω αου μέσου όρου 
μέσος όρος

—= κάτω του μέσου όρου

Η γλωσσική εξέταση

Αν κατά την ατομική εξέταση του κάθε παιδιού δημιουργούνταν η ε
ντύπωση για κάποια γλωσσική διαταραχή, τότε επακολουθούσε και η 
γλωσσική εξέταση. Ως γλωσσική διαταραχή θεωρούνταν: α) ο αγραμμα- 
τισμός, δηλαδή η ανικανότητα του παιδιού για σωστή γραμματική και συ
ντακτική διαμόρφωση της γλώσσας, β) η διαταραχή της ροής τον λόγον σε 
μορφή τραυλισμού, διαμορφωμένου ή εν εξελίξει, γ) ο ρινικός χρωματι
σμός του γλωσσικού ήχου και δ) ο ψενδισμός.

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του Test οι διαταραχές που αναφέ 
ραμε παραπάνω εκδηλώνονταν καλύτερα στην ελεύθερη συζήτηση απ’ ό,τι 
στην επανάληψη των προτάσεων του Test. Επίσης στην ελεύθερη συζήτη
ση διαπιστούνονται οι διαταραχές της φωνής (πολύ ψιλή ή σιγανή), ο φό
βος επαφής και οι αναστολές της έκφρασης λόγω ψυχικών δυσκολιών. Ό
λες οι παραπάνω γλωσσικές δυσκολίες απειλούν με ψυχική βλάβη το παιδί, 
όταν εισέλθει στη σχολική κοινότητα. Τέτοιες ψυχικές βλάβες μπορε^ 
να είναι νευρωτικές εκδηλώσεις σε μορφή «αδιαφορίας» και «οκνηρίας» k 
και η φαινομενική μικρόνοια. Η πρώιμη διάγνωση προλαμβάνει τις μεγά
λες βλάβες της προσωπικότητας του παιδιού και βοηθάει την απελευθέρω
ση και εκδήλωση των δυνάμεών του. Επίσης προφυλάσσει το παιδί από το 
κίνδυνο να καταφύγει σε αντικοινωνικές μορφές συμπεριφοράς, προκειμέ- 
νου να εξισορροπήσει το πρόβλημα που του δημιουργεί η γλωσσική του α
νεπάρκεια.
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Χωρίς η ερευνήτριχ νχ συνδέσει, τη γλωσσική εξέτχση με την ποσο
τική αξιολόγηση του αποτελέσματος του Test, παρά μόνο για να κάνει έγ
καιρη και πρώιμη διάγνωση ενδεχόμενων γλωσσικών διαταραχών των παι
διών, ζητούσε από τα παιδιά να επαναλάβουν τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Ο Γιώργος τρώει πολύ τα γλυκά μπισκότα.
2. Γεωργία, στριφογύρισε! (γύρνα γύρω-γύρω).
3. Η Ελένη ξεπλένει τη σουπιέρα.
4. καλημέρα γιατρέ, ο Αντρέας είναι άρρωστος.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασία Ποιότητα των επιδόσεων
Καλή = 2 μονάδες Μέση - 1 μονάδα Χαμηλή = 0 μονάδες

1. Ιχνογράφηση 
άνδρα.

Ανθρώπινη μορφή με καλές 
αναλογίες (κεφάλι όχι 
μεγαλύτερο του 1/4 του 
συνολικού ύψους του
σώματος), πλαστικά χέρια 
και πόδια και περαιτέρω 
συμπληρώσεις (π.χ.
ενδυμασία, εργαλεία,
τσάντα, ομπρέλα, ράβδοι 
κ.λ.π.).

Ανθρώπινη μορφή 
με κεφάλι, κορμό, 
χέρια και πόδια.

Κεφαλοπόοαρος ή όλες 
οι λύσεις που δεν 
ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις για μια μέση 
επίδοση.

2. Απόδοση 
σχεδίου.

Il P Ο X Ο X Η ! Ο κύκλος είναι μια προάσκηση και δεν αξιολογείται.

Καλή απόδοση και των 
Tpicóv σχεδίων, δηλαδή: 
α) μικρός κύκλος στο επάνω 
μέρος της κάθετης γραμμής, 
τετράγωνο κουτάκι στο 
κάτω μέρος. Μεταξύ κύκλου 
και τετραγώνου πρέπει να 
υπάρχει ένα ελεύθερο τμήμα 
της καθέτου.
β) Ανάποδο Ζ με σαφώς 
οξείες γωνίες.
γ) Η αριστερή κάθετος να 
είναι σαφώς μεγαλύτερη 
από τη δεξιά. Το τρίγωνο 
σημαιάκι στην αριστερή 
κάθετο να δείχνει προς τα 
δεξιά. Το ημικύκλιο στη 
δεξιά κάθετο να δείχνει 
προς τα αριστερά. Κάθε ένα 
από τα τρία σχέδια πρέπει 
να αποδοθούν τουλάχιστον 
δύο φορές.

Τουλάχιστον δύο 
από τα τρία
σχέδια πρέπει να 
αποδοθούν σωστά 
από το παιδί
(κριτήρια 
αριστερά) και
μάλιστα από δύο 
φορές το καθένα.

Αύσεις, οι οποίες δεν 
μπορούν να
χαρακτηρισθούν ως
μεσαίες, σύμφωνα με τα 
κριτήρια στην αριστερή 
στήλη.
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Εργασία
Ποιότητα των επιδόσεων

Καλή 1 Μέση | Χαμηλή

3. Απόδοση 
μορφής I.

Η απόδοση πρέπει να 
αντιστοιχεί τόσο στη διάταξη 
όσο και στον αριθμό των 
κύκλων του προτύπου.

! ! απόδοση
αντιστοιχεί στη 
διάταξη ή στον 
αριθμό των
κύκλων του
προτύπου.

Όλες οι λύσεις που δεν 
αντιστοιχούν στα
κριτήρια αξιολόγησης 
που ισχύουν για το 
χαρακτηρισμό "κ α λ ή" 
ή "μ έ σ π" επίδοση.

4. Απόδοση 
μορφής Ιϊ.

Η λέξη να διαβάζεται χωρίς 
δυσκολία.

Τουλάχιστον δύο 
από τα πρώτα 
γράμματα της
λέξης να
διαβάζονται 
χωρίς δυσκολία.

Όλες οι λύσεις που δεν 
αντιστοιχούν στο
χαρακτηρισμό "μέση ε 
π ί δ ο σ η".

5.
Ιχνυ7ράφηση

προτύπου.

Για καθένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτοι 
σημειώνεται στο κάτω άκρο της σελίδας 5 μια γραμμή (/), Οι γραμμές αυτές 
μετατρέπονται σε χαρακτηρισμούς: Καλή επίδοση. Μέση επί 
δο σ η, ή Χαμηλή επίδοση.

/ για: το σπίτι όταν "φαίνεται" για σπίτι 
/ για: τρία παράθυρα
/ για: ένα παράθυρο είναι τριπλό και τα δύο
άλλα είναι διπλά.
/ για: ίδια χωρική διάταξη των παραθύρων όπως 
στο πρότυπο.
! για: πόρτα με τοξοειδή μορφή 
/ για: προεξοχή της σκεπής από τις δύο πλευρές.
/ για: για καμινάδα σε σχεδόν ίδια μορφή (όχι 
απλώς ορθογώνια) όπως στο πρότυπο'και περίπου 
στο ίδιο ύψος.
/για: έλατο με ζεύγη κλάδων που κλείνουν προς 
τα κάτω.
/ για: σωστό αριθμό των ζευγών των κλάδων.
/ για: τα ζεύγη των κλάδων γίνονται από πάνω 
προς τα κάτω μακρύτερα συμμετρικούς.

Καλή επίδοση:
8 μέχρι !0 γραμμές.

Μέση επίδοση:
4 μέχρι 7 γραμμές.

Χαμηλή επίδοση:
0 μέχρι 3 γραιαιές;

;

:

6. Λιακόσμηση 
περιθωρίου 
(σελίδα 2).

Λιακόσμηση τελειωμένη με 
περισσότερες από 14 ενότητες 
και το πολύ με δύο λάθη. 
(Λάθος=παράλειψη μιας των 
δύο μορφών).
(Ενότητα=τρει; μορφές 
ζωγραφισμένες τη μια μετά 
την άλλη: κύκλος,
τετράγωνο, σταυρός- η 
διαδοχή των μορφών 
επιτρέπεται να αλλάξει).

Λιακόσμηση 
τελειωμένη, 
αλλά μόνο μέχρι 
14 ενότητες και 
το πολύ δύο 
λάθη ή:
Λιακόσμηση 
τελειωμένη με 
περισσότερες από 
14 ενότητες, 
αλλά 3-4 λάθη 
ή: Λιακόσμηση
μισοτελειωμένη, 
αλλά
τουλάχιστον 12 
ενότητες και όχι

Όλες οι λύσεις που δεν 
μπορούν να
αξιολογηθούν ως
τουλάχιστον "μέση 
επίδοση".
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Κανόνές αξιολόγησης για το ατομικό Test

Εργααία Ποιότητα των επιδόοεων
Καλή=2 μονάδες Μέση=Ι μονάδα Χαμηλή=0 μονάδες

1.
Επανάληψη

προτάσεων.

Το παιδί επαναλαμβάνει
σωστά και τις τρεις προτάσεις 
(χωρίς παραλείψεις,
προσθέσεις ή αλλαγή θέσεων 
στις λέξεις των προτάσεων). 
Γραμματικά λάθη, όπως π.χ. 
λάθη κλίσης λέξεων, δεν 
λαιιβάνονται υπόψη.

1-2 προτάσεις 
επαναλαμβάνο 
νται σωστά από 
το παιδί.

Καμιά πρόταση δεν 
επαναλαμβάνεται σωστά.

2. Επανάληψη 

αριθμοσειρών

Σωστή επανάληψη των τριών 
τετραμελών και μιας των 
πενταμελών αριθμοσειρών. 
(Σωστή: καμιά παράλειψη, 
καμιά αντιμετάθεση, καμιά 
Τϊ&ήσθεση

Σωστή 
επανάληψη 
μόνο των δυο ή 
τριών
τετραμελών
αριθμοσειρών.

Καμιά ή μόνο μια 
τετραμελής αριθμοσειρά 
επαναλαμβάνεται σωστά.

3. Ορισμός
θέσης.

5-6 σωστές απαντήσεις 
(τα παιδιά επιτρέπεται να 
αριθμούν).

3 - 4 σωστές
απαντήσεις.

0 - 2 σωστές 
απαντήσεις.

4. Σύγκριση 
μεγεθών.

Σωστή απάντηση και στις
4 ερωτήσεις.

3 - 4 σωστές 
απαντήσεις.

0 - 4 σωστές 
απαντήσεις.

5. Αντίληψη 
συνόλων.

Σωστή ονομασία !0 - 12 
συνόλων.

Σωστή ονομασία 
5-9 συνόλων.

Σωστή ονομασία 0 - 4 
συνόλων.

4. Ανάλυση των αποτελεσμάτων του Test

Για την ποσοτική αξιολόγηση των απαντήσεων του κάθε παιδιού στο 
ομαδικό και στο ατομιαό Test χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια για κάθε 
εργασία που αναφέρονται στους πίνακες 1-6 για το ομαδικό και 1-5 για 
το ατομικό Test (σελ.34-36). Με βάση τα κριτήρια αυτά βγήκε ο συνολι
κός βαθμός του κάθε παιδιού και η ένταξή του σε μία από τις κατηγορίες 
καλή, μέση και χαμηλή επίδοση (Κ, Μ, X).

Στον πίνακα 1 παριστάνεται η κατανομή των 360 παιδιών σε σχέση 
με την ηλικία και την απόλυτη συχνότητα στις κατηγορίες επίδοσης Καλή 
(Κ), Μέση (Μ), και χαμηλή (X) στις επιμέρους εργασίες του Test, χω
ριστά για τα αγόρια και τα κορίτσια. Από τις απόλυτες τιμές X των χαμη
λών επιδόσ-.ων βγαίνει και η σειρά δυσκολίας που καταλαμβάνει η κάθε 
εργασία στο σύνολο των εργασιών του Test. Όπως φαίνεται τόσο από τις 
απόλυτες, όσο και από τις εκατοστιαίες τιμές, η σειρά δυσκολίας των ερ
γασιών δεν ταυτίζεται ούτε μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών ούτε 
μεταξύ των ηλικιών, εκτός από τις εργασίες 1 και 5, οι οποίες προηγού
νται στο βαθμό δυσκολίας (βάσει του ποσοστού αποτυχίας) και στις δύο 
ομάδες ηλικιών, στα αγόρια και στα κορίτσια. Η διαφορά έγκειται μόνο 
στο ύψος των τιμών αποτυχίας, απόλυτες και εκατοστιαίες (πίνακα 2).
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Η μεγαλύτερη αποτυχία, η οποία εκφράζει και το βαθμό της δυσκολί
ας, παρατηρείται στην πρώτη εργασία (ιχνογράφηση άνδρα), με ποσοστό 
61% για τα αγόρια και 44% για τα κορίτσια ηλικίας 5:2-5:8 ετών και 45% 
και 25% αντιστοίχως για τα παιδιά ηλιαίας 5:9 - 6:2 ετών. Το ποσοστό 
αποτυχίας τόσο των αγοριών, όσο και των κοριτσιών μειώνεται με την 
αύξηση της ηλικίας. Έτσι το ποσοστό αποτυχίας των αγοριών ηλικίας 
5:9 - 6:2 ετών είναι 45% και των κοριτσιών 25%. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι το ποσοστό αποτυχίας των αγοριών στην εργασία αυτή ισούται με το 
ποσοστό αποτυχίας των κοριτσιών στην ίδια εργασία, αλλά ηλικίας μικρό
τερης (5:2 - 5:8), ένα αποτέλεσμα που δείχνει την ταχύτερη εξέλιξη των 
κοριτσιών. Ακολουθεί ως προς το βαθμό δυσκολίας η εργασία 5 (Ιχνογρά
φηση σχηματικών απεικονίσεων) με τάση μείωσης του ποσοστού αποτυ
χίας από ηλικία σε ηλικία και με διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
(πίνακας 2). Έτσι, στην ομάδα 5:2 - 5:8 ετών τα ποσοστά αγοριών και 
κοριτσιοόν είναι 50% και 43% αντιστοίχως και στην ομάδα 5:9-6:2 ετών 
τα ποσοστά είναι 36% και 21%. Ως ευκολότερες εργασίες και για τις δυο 
ηλικίες, για τα αγόρια και για τα κορίτσια παρουσιάζονται η 4η (απόδο
ση μορφής II) και η 7η (επανάληψη προτάσεων). Το ποσοστό αποτυχίας 
της ηλικίας 5:9-6 :2 ετών στην εργασία «απόδοση μορφής» είναι 2,35% 
για τα αγόρια και 2,5% για τα κορίτσια, ένα αποτέλεσμα που δείχνει ότι 
τα παιδιά της ηλικίας αυτής είναι ώριμα για την εκμάθηση της γραφής.

Ο μέσος όρος αποτυχίας στο σύνολο των έντεκα (11) εργασιών γ.α 
την κάθε ηλικία, για αγόρια και για κορίτσια χωριστά, έχει ως εξής:

α) Ηλικία 5:2 - 5:8 Αγόρια: Μ= 31,80, Κορίτσια Μ = 24,36
β) Ηλικία 5:9 - 6:2 Αγόρια: Μ= 21,72, Κορίτσια Μ= 15

Ως προς τους σωματικούς δείκτες της σχολικής ωριμότητας (μέτρο 
Φιλιππινέζων, αλλαγή δοντιών και εξελικτικός τύπος) παρατηρούμε ότι: 

α) Τα ποσοστά «αποτυχίας» στο «μέτρο των Φιλιππινέζων» είν.-Ί 
περίπου τα ίδια με το μέσο όρο αποτυχίας στις εργασίες για τα αγόρια και 
για τα κορίτσια της κάθε ηλικίας (βλέπε πίνακα 2).

β) Ως προς το δεύτερο δείκτη (αλλαγή δοντιών) παρατηρείται ένα 
υψηλό ποσοστό διατήρησης των νεογηλών, με μεγαλύτερο το ποσοστό των 
νεογηλών των κοριτσιών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός της τα
χύτερης εξέλιξής τους. Ίσως το φαινόμενο αυτό να είναι χαρακτηριστικό 
μόνον αυτής της περιόδου εξέλιξης των κοριτσιών.

γ) Ο τρίτος δείκτης (εξελικτικός τύπος) δείχνει ότι ένα μικρό ποσο
στό των παιδιών (μεγαλύτερο των κοριτσιών) δεν έχει πάρει την παιδική 
(σχολική) μορφή. Μεταξύ των δύο ηλικιών (5:2 - 5:8 και 5:9 - 6:2) δεν
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παρουσιάζεται περαιτέρω μείωση του ποσοστού των αγοριών (6%) που 
δεν έχουν φθάσει στη σχολική παιδική μορφή, ενώ η μείωση του ποσοστού 
των κοριτσιών είναι σημαντική και φθάνε' στο 1,2%, πράγμα που σημαί
νει ότι το σύνολο σχεδόν των κοριτσιών της ηλικίας 5:9-6:2 ετών έχουν 
λάβει τη σχολική παιδική μορφή, δηλαδή έχει συντελεοθεί σ’ αυτά η αλ
λαγή της μορφής κατά Zeller (1952).

Ένα περαιτέρω συμπέρασμα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
του πίνακα 1 είναι ότι αν ληφθούν υπόψη οι μέσοι όροι των τιμών (ποσο
στών) αποτυχίας στο σύνολο των 11 εργασιών, τότε το Test Karas-Sey- 
fried τύπου C μας δείχνει ότι το 78% περίπου των αγοριών και το 85 % 
των κοριτσιών ηλικίας 5:9 - 6:2 ετών είναι ώριμα σχολικώς, πράγμα που 
σημαίνει ότι το Test είναι κατάλληλο διαγνωστικό μέσο για τη διάγνωση 
της σχολικής ωριμότητας, αφού ως σύνολο δεν είναι ούτε πολύ δύσκολο ού
τε πολύ εύκολο.

Διαφορετική είναι εντούτοις η εικόνα αν λάβουμε υπόψη μας τα πο
σοστά αποτυχίας στις επιμέρους εργασίες του Test. Στην περίπτωση αυ
τή οι εργασίες 1 (ιχνογράφηση άνδρα), 5 (ιχνογράφηση σχηματικών απει
κονίσεων) και 6 (διακόσμηση περιθωρίου) είναι για τα αγόρια ηλικίας 5:9 
-6:2 ετών πολύ δύσκολες, αφού το ποσοστό αποτυχίας τους είναι αντιστοί- 
χως 45, 36 και 30%. Αν θεωρήσουμε τις τρεις αυτές εργασίες ως κρίσιμες 
για τη σχολική ωριμότητα, με την έννοια ότι η αποτυχία του παιδιού σ’ 
αυτές είναι σύμπτωμα της σχολικής ανωριμότητας, κυρίως χαρακτηρολο- 
γικής, τότε και η ηλικία 5:9 - 6:2 ετών δεν είναι κατάλληλη για την είσο
δο στο σχολείο σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό παιδιών (Ζάχαρης 1995, 273- 
280). Είναι σαφές ότι ο χαρακτηρισμός ενός παιδιού ως σχολικώς ωρίμου 
ή ανώριμου είναι σχετικός, αφού αυτός εξαρτάται από το είδος των εργα
σιών του διαγνωστικού Test, δηλαδή από το βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας 
που παρουσιάζουν για το κάθε παιδί.

Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι μολονότι η σειρά των εργασιών ως 
προς το βαθμό δυσκολίας δεν είναι ακριβώς η ίδια για τα αγόρια και για 
τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας, αλλά και μεταξύ αγοριών - αγοριών και κο- 
ριτσιών - κοριτσιών των δύο ηλικιών, εντούτοις οι διαφορές μεταξύ των 
δύο ηλικιών και μεταξύ των φύλων συνεχίζουν να παρουσιάζονται, δηλα
δή το ποσοστό αποτυχίας των αγοριών 5:2 - 5:8 ετών στην 4η κατά σει
ρά δυσκολίας εργασία είναι υψηλότερο του ποσοστού αποτυχίας των αγο
ριών ηλικίας 5:9 - 6:2 ετών στην 6η κατά σειρά δυσκολίας ε γασία (34% 
έναντι 22%). Το ίδιο παρατηρείται σε όλες τις εργασίες, για αγόρια και 
για κορίτσια (βλέπε πίνακα 2).
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5. Μετατροπή των συνολικών βαθμών 
σε βαθμό σχολικής ωριμότητας

Ma βάση το συνολικό αριθμό των ορθών απαντήσεων του κάθε 
παιδιού στο ομαδικό και ατομικό Test κατατάξαμε τα παιδιά σε βαθμούς 
σχολικής ωριμότητας. Οι βαθμοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι (Seyîried-Ka- 
ras, 1987, 46): ανεπαρκής, επαρκής, ικανοποιητικός, καλός, πολύ καλός. 
Σε κάθε βαθμό σχολικής ωριμότητας αντιστοιχεί ένας αριθμός σωστών

, όπως δείχνει ο ακόλουθος πίνακας:

ανεπαρκής: 0- 6 βαθμοί

επαρκής: 7 - 10 βαθμοί

ικανοποιητικός: 11 - 13 βαθμοί

καλός: 12 - 16 βαθμοί

πολύ καλός: 17-22 βαθμοί

Για την εύρεση του συνόλου των βαθμών που συγκεντρώνει το κάθε 
παιδί στο Test αθροίσαμε τους βαθμούς που έλαβε στις 11 επιμέρους ερ
γασίες. Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 11 X 2=22. Αν λάβουμε υπό
ψη μας την ανωτέρω διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων του Test σε βαθ
μούς σχολικής ωριμότητας και θεωρήσουμε ότι ο βαθμός «επαρκής» (7 - 
10 βαθμοί) είναι κριτήριο σχολικής ωριμότητας, τότε το 85% περίπου των 
αγοριών και το 94% των κοριτσιών ηλικίας 5:2 - 5:8 ετών είναι ώριμα 
σχολικώς, ενώ τα ποσοστά των παιδιών ηλικίας 5:9 - 6:2 είναι 93 και 96 
αντιστοίχως (βλέπε πίνακα 3). Γίνεται εκ νέου σαφής η σχετικότητα του 
όρου σχολική ωριμότητα και η εξάρτησή της από τις εργασίες που θέτου
με στα παιδιά, από τον τρόπο βαθμολόγησης των επιδόσεων και από το 
σύνολο των βαθμών που θέτουμε ως βάση, αν δηλαδή είναι υψηλή ή χαμη
λή1.

Η ποσοτική αυτή αξιολόγηση διαφέρει από την αξιολόγηση του πίνα
κα 1 με βάση τις κατηγορίες Καλή, Μέση και X α μ η λ ή επίδοση.

1. Σε έρευνά μας που βρίσκεται σε εξέλιξη επιδιώκουμε να διαπιστώσουμε τη σχέ
ση μεταξύ των επιδόσεων των παιδιών στο Test και των επιδόσεών τους στην πρώτη 
τάξη του σχολείου.
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6. Συμπεράσματα από την εφαρμογή του Test

α) Ηλικία και σχολική ωριμότητα

Για να ελέγξουμε τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη υπόθεσή μας 
χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες διπλής εισόδου και το Test X2.

Πίνακας 4
Σχέση ηλικίας των παιδιών και επίδοσης στο Test 

(βαθμός σχολικής ωριμότητας)

Ηλικία
Επίδοση

ανεπαρκής επαρκής ικανοποιητική καλή πολύ καλή Σύνολο
παιδιών

5:2 - 5:8 20 48 55 44 50 195

5:9 - 6:2 9 21 32 48 55 165

Σύνολο 29 69 85 92 85 360

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του πίνακα 4 ο ανεπαρκής βαθμός 
ωριμότητας παρουσιάζεται σε μεγαλύτερη συχνότητα στα παιδιά ηλικίας 
5:2- 5:8 ετών (20). Αντίθετα ο καλός και ο πολύ καλός βαθμός σχολικής 
ωριμότητας παρουσιάζεται σε μεγαλύτερη συχνότητα στα παιδιά ηλικίας 
5:9 - 6:2 ετών (58 και 55) και σε μικρότερη στα παιδιά ηλικίας 5:2 - 5:8 
ετών (44,30).

Ο έλεγχος της υπόθεσής μας με το Test X2 έδειξε ότι η διαφορά με
ταξύ των ηλικιών είναι σημαντική (χ^ 25,13, DF =4, Ρ=0,00005)
και επομένως η σχολική ωριμότητα εξαρτάται από την ηλικία. Το ότι όμως 
30 παιδιά ηλικίας 5:2 - 5:8 ετών παρουσιάζουν πολύ καλό και 44 καλό 
βαθμό σχολικής ωριμότητας, δείχνει ότι η ηλικία δεν είναι ο μοναδικός πα
ράγοντας σχολικής ωριμότητας. Η νοημοσύνη του παιδιού και η κοινωνι
κή τάξη προέλευσής του επηρεάζουν σημαντικά το βαθμό σχολικής ωριμό
τητας. Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι και 9 παιδιά ηλικίας 5:9 - 
6:2 ετών παρουσιάζουν ανεπαρκή βαθμό σχολικής ωριμότητας. Το ότι ο 
ανεπαρκής βαθμός σχολικής ωριμότητας δεν εξαρτάται μόνον από την η
λικία φαίνεται από τον πίνακα 5.
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ΙΙίνακας 5
Σχέση ανεπαρκούς σχολικής ωριμότητας και ηλικίας

Βαθμός
σχολικής
ωριμότητας

Η λ ι κί α
Σύνολο

5:2 - 5:8 5:9 - 6:2

ανεπαρκής 20 9 29

επαρκής μέχρι 
πολύ καλός 
βαθμός

175 156 331

- . ____ - .

195 165 360

0 έλεγχος των αποτελεσμάτων του πίνακα 5 με το Test x2 δείχνει ότι 
η εξάρτηση των δύο μεταβλητών (ανεπαρκούς επίδοσης στο Test και ηλι
κίας) δεν είναι σημαντική (χ2 = 2,75, DF=1 και Ρ= 0,095 = 0,1 ). 
Όμως οι θετικές επιδόσεις στο Test (επαρκής ικανοποιητικήκαλή 

πολύ καλή) εξαρτώνται από την ηλικία, (βλέπε πίνακα 6), αφού χ2 — 
22,26, DF=3 και Ρ= 0,000006.

ΙΙίνακας 6
Σχέση των θετικών επιδόσεων στο Test και ηλικίας

Ηλικία
Επίδοση

επαρκής ικανοποιητική καλή πολύ καλή Σύνολο

5:2 - 5:8 48 53 44 30 175

5:9 - 6:2 21 η ^ 48 55 156

Σύνολο 69 85 92 85 331



Το πρόβλημα της σχολικής ικανότητας 45

(3) Σχέση μεταξύ φύλου και σχολικής ωριμότητας

Όσον αφορά τη διαφορά των δύο φύλων στις επιδόσεις του Test, αυ
τή δεν φαίνεται να είναι σημαντική, όπως δείχνουν οι ακόλουθοι πίνακες 7 
και 8 και ο έλεγχος με το Test x2 σε ρ = 0,01

Πίνακας 7
Σχέση μεταξύ φύλου και επίδοσης στο Test 

(παιδιά ηλικίας 5:2 - 5:8 ετών)

Φύλο
ανεπαρκής επαρκής ικανοποιητική καλή πολύ καλή Σύνολο

αγόρια 1 .»1 Τ C'7 23 20 13 97

κορίτσια 6 21 30 24 17 98

Σύνολο :ο 48 53 44 30 195

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 7 έχουμε X2 = 5,76, DF 
= 4 και Ρ = 0,22 και επομένως η επίδοση στο Test σχολικής ωριμότη
τας δεν επηρεάζεται σημαντικά από το φύλο.

Πίνακας 8
Σχέση μεταξύ φύλου και επίδοσης στο Test 

(παιδιά ηλικίας 5:9 - 6:2 ετών).

Φύλο
Επίδοση

ανεπαρκής επαρκής ικανοποιητική καλή πολύ καλή Σύνολο

αγόρια 6 15 16 25 23 85

κορίτσια 3 6 16 23 32 80

Σύνολο 9 21 32 4S 52 165

Και από τον πίνακα αυτόν δεν φαίνεται ότι επηρεάζεται η επίδοση 
στο Test σχολικής ωριμότητας από το φύλο, δεδομένου ότι ο έλεγχος με το 
Test X2 έδειξε ότι χ2= 7,68 DF = 4 και Ρ=0,10.
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Ο παράγοντας της κοινωνικής τάξης προέλευσης επηρεάζει σε σημα
ντικό βαθμό την εξέλιξη της σχολικής ωριμότητας του παιδιού, όπως έδει
ξε ο έλεγχος της υπόθεσής μας με το Test x2. Σύμφωνα με τα δεδομένα 
του πίνακα 9 έχουμε: χ2= 37,46, DF=8 και Ρ— 0,00001 και επομένως 
κοινωνική τάξη και σχολική ωριμότητα δεν είναι ανεξάρτητες μεταβλητές.

γ) Σχέση μεταξύ κοινωνικής τάξης και σχολικής ωριμότητας.

ΙΙίνακας 9
Κατανομή των παιδιών κατά βαθμό επίδοσης και κοινωνική 

τάξη

Κοινωνική Ε π ί ο ο η στο Test
τάξη

α\ επαρκής επαρκής ικανοποιητική καλή πολύ καλή Σύνολο

Ανώτερη f % γ % f % f
OC)

% f %
987. OS 1? 1? ?4 70 20.40 79 59 74 34.69

Μέση 7 6.77 15 14 47 70 28.84 25 74 07 ?7 2 5 96 104

Κατώτερη 22 13.9 44 7? 84 40 75 1 34 71 51 18 Π 39 158

Σύνολο 32 71 90 88 _2iL 360

7. Ειδικότερη ανάλυση των αποτελεσμάνων του Test Karas-Seyfried 
με τη βοήθεια του δείκτη συνάφειας Spearmann (rho)

Για να διαπιστωθούν οι συνάφειες των επιδόσεων μεταξύ των αγορι- 
ών και των κοριτσιών της ίδιας και διαφορετικής ηλικίας, καθώς και με
ταξύ των παιδιών του ίδιου φύλου αλλά διαφορετικής ηλικίας στις επιμέ- 
ρους εργασίες του Test και στις επιμέρους επιδόσεις, χρησιμοποιήσαμε το 
δείκτη συνάφειας Spearmann rho. Έτσι για την ομάδα των παιδιών ηλι
κίας 5:2 - 5:8 ετών προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Στα αγόρια και στα κορίτσια με καλή επίδοση (Κ) στις επιμέ
ρους εργασίες υπάρχει υψηλή συνάφεια με rho=0,95 και Ρ—^ 0,0001.

β) Η μέση επίδοση (Μ) στις επιμέρους εργασίες των αγοριών και 
των κοριτσιών έχει συνάφεια r — 0,87 και Ρ=<0,0001.

γ) Η ίδια συνάφεια περίπου παρατηρείται στη χαμηλή επίδοση (X) 
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (rho) = 0,86 και Ρ= ^0,0001.

Για την ομάδα των παιδιών ηλικίας 5:9 - 6:2 παρατηρούνται οι ακό
λουθες συνάφειες:
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α) Η καλή επίδοση (Κ) αγοριών και κοριτσιών στις επιμέρους εργα
σίες έδειξε συνάφεια rho= 0,85 με Ρ= ^0,0001. 

β) Η μέση επίδοση (Μ) αγοριών και κοριτσιών στις επιμέρους εργα
σίες είχε συνάφεια rho=0,81 με Ρ=^0,001. 

γ) Η χαμηλή επίδοση (X) αγοριών και κοριτσιών στις επιμέρους ερ
γασίες έδειξε συνάφεια rho= 0,82 με Ρ = ^0,0001.

Συνάφεια Spearmann rho μεταξύ των κατηγοριών επίδοσης (Κ,Μ,Χ) 
των παιδιών ηλιλίας 5:9 - 6:2 ετών (πίνακας 1)

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Test περιέλαβε και τη συνάφεια 
Spearmann rho μεταξύ των κατηγοριών επίδοσης Καλή (Κ), Μέση (Μ) 
Χαμηλή (X) στις επιμέρους εργασίες των παιδιών διαφορετικής ηλικίας 
(5:2 - 5:8 και 5:9-6:2), δηλαδή αγοριών - αγοριών, κοριτσιών - κορι- 
τσιών. Οι συγκρίσεις αυτές έδειξαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Συνάφειες επιδόσεων αγοριών διαφορετικής γηλικίας

ϊ) Η χαμηλή επίδοση (X) των αγοριών ηλικίας 5:2 - 5:8 και 5:9- 
6:2 έχει συνάφεια rho=0,94 με Ρ = ^0,0001.

Ü) Η καλή επίδοση (Κ) των αγοριών έχει rho=0,85 με Ρ=( 
0,0001. Η μέση επίδοση των αγοριών των δύο ηλικιών δεν παρουσιάζει 
πολύ υψηλή συνάφεια (rho=0,66).

β) Συνάφειες επιδόσεων αγοριών και κοριτσιών διαφορετικής ηλικίας 
(πίνακας 1).

ί) Η χαμηλή επίδοση (X) των αγοριών ηλικίας 5:9 - 6:2 ετών έχει 
υψηλή συνάφεια με τη χαμηλή επίδοση των κοριτσιών μικρότερης ηλικίας 
(5:2 - 5:8), δηλαδή rho=0,86 με Ρ=< 0,0001.

Ü) Η καλή και η μέση επίδοση (Κ,Μ) των κοριτσιών ηλικίας 5:2- 
5:8 ετών έχει υψηλή συνάφεια με την καλή (Κ) και τη μέση (Μ) επίδοση 
των αγοριών μεγαλύτερης (5:9 - 6:2) ηλικίας με αντίστοιχες συνάφειες 
rho = 0,9 και rho= 0,84 με Ρ= < 0,0001.

ili) Η καλή επίδοση (Κ) των κοριτσιών ηλικίας 5:2 - 5:8 ετών έχει 
υψηλή συνάφεια με την καλή επίδοση των κοριτσιών ηλικίας 5:9-6:2 ετών 
(rho=0,82 με Ρ< =0,0001), ενώ η μέση (Μ) και η χαμηλή (X) επίδο
ση των κοριτσιών των δύο ομάδων έχει χαμηλότερη συνάφεια (rho =0,7 
με Ρ= 0,002 και rho=0,84 με P g 0,0001 αντιστοίχως).
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iiii) Η καλή επίδοση (Κ) των αγοριών ηλικίας 5:2-5:8 ετών με την 
αντίστοιχη των κοριτσιών ηλικίας 5:9-6:2 ετών έχει συνάφεια rho=0.79 
με PgO.OOOl, η μέση επίδοση (Μ) έχει συνάφεια rho= 55 με Ρ=0,02 
και η χαμηλή επίδοση των δύο ομάδων έχει συνάφεια rho= 0,83 με
PgO.OOOl.

8. Γενικά συμπεράσματα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
του Test Karas - Seyfried

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Test έδειξε ότι:
1. Υπάρχει συνάφεια μεταξύ των επιδόσεων (Κ, Μ, X) των αγορι

ών και κοριτσιών της ίδιας ηλικίας.
2. Η συνάφεια της μέσης (Μ) επίδοσης των δύο φύλων είναι χαμη

λότερη από τη συνάφεια των καλών (Κ) και χαμηλών (X) επιδό
σεων των δύο φύλων της ίδιας ηλικίας.

3. Αν δεν ληφθεί υπόψη η μεταβλητή «ηλικία» τότε η συνάφεια με
ταξύ των επιδόσεων στο Test σχολικής ικανότητας αγοριών και 
κοριτσιών έχει ως εξής:

ί) Η καλή επίδοση (Κ) των δύο φύλων έχει συνάφεια rho=0,97
ii) II μέση επίδοση (Μ) των δύο φύλων έχει συνάφεια rho=0,86 

iii) II χαμηλή επίδοση των δύο φύλων έχει συνάφεια rho = 0,9.
4. Αν λάβουμε ως βάση της σχολικής ικανότητας την καλή (βαθμοί 

14-16) και πολύ καλή (βαθμοί 17-22) επίδοση στο Test, τότε μόνο το 
56% των αγοριών και το 68% των κοριτσιών ηλικίας 5:9 - 6:2 ετών είναι 
ικανό να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το Test (πί
νακα 3). Επομένως η ηλικία των έξι (6) ετών δεν είναι κατάλληλη για την 
εισαγωγή όλων των παιδιών στο σχολείο. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η ηλικία δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κρι
τήριο εισόδου του παιδιού στο σχολείο. Η διαφοροποίηση των παιδιών σε 
σχολικώς ικανά ή μη θα πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή ενός ψυχοδι
αγνωστικού μέσου (Test).

9. Μετατροπή του συνολικού αριθμού των βαθμών 
σε εκατοστιαίες μονάδες

Μετά την καταμέτρηση των βαθμών που συγκέντρωσε το κάθε παι
δί στο Test κατασκευάσαμε τον πίνακα κατανομής των παιδιών με βάση 
την κλίμακα βαθμολογίας 1-22. Οι απόλυτες τιμές της κλίμακας 0-22 με
τατράπηκαν σε εκατοστιαίες τιμές. Έτσι μπορέσαμε να διαπιστώσουμε
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τη θέση του κάθε παιδιού, ως προς την επίδοση, στο σύνολο της ομάδας σε 
σχέση πάντοτε με την ηλικία του (πίνακα 10). Τη σχετική αθροιστική συ
χνότητα την υπολογίσαμε αφού πολλαπλασιάσαμε την απόλυτη αθροιστι
κή συχνότητα επί 100 και διαιρέσαμε δια του Ν (αριθμό παιδιών).

Ο πίνακας 10 δείχνει κατά τρόπο σαφή ότι η ηλικία δεν είναι ο μονα
δικός παράγοντας της σχολικής ικανότητας ή ωριμότητας του παιδιού, 
αφού:

α) στο ανώτατο επίπεδο επίδοσης (20 βαθμοί) περιλαμβάνονται και 
παιδιά της μικρότερης ηλικίας (5:5 - 5:8 ετών)

β) στην ομάδα των παιδιών ηλικίας 5:6 - 5:8 ετών παρατηρείται μεν 
άνοδος της βάσης έναντι της ομάδας των παιδιών ηλικίας 5:2 - 5:5 ετών, 
όμως η ανώτατη επίδοσή της (18 βαθμοί) είναι κατώτερη εκείνης της πρώ
της ομάδας (20 βαθμοί)

γ) στις ηλικίες 5:9 - 5:11 και 6:0 - 6:9 ετών παρατηρείται μείωση 
της βάσης έναντι των παιδιών ηλικίας 5:6 - 5:8

Είναι πιθανόν τα ανωτέρω αποτελέσματα να οφείλονται και στα μι
κρότερα δείγματα των παιδιών που εκπροσωπούν τις ηλικίες 5:6 - 5:8, 5: 
9 - 5:11 και 6:7 - 6:2. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τον 
πίνακα 10 ως σταθερή βάση για την αξιολόγηση του κάθε παιδιού ως σχο- 
λικώς ώριμου ή ανώριμου. Περαιτέρω έρευνές μας βρίσκονται ήδη σε εξέ- 
λιξη.

10. Σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Test 
Seyfried-Karas και των αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνών μας

Στην εισαγωγή της εργασίας μας αναφερθήκαμε σε δύα προηγούμε
νες έρευνες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 1991 (βλέπε βιβλιογραφία). Η 
πρώτη έρευνα με τίτλο «σχολική ικανότητα του παιδιού ή παιδική ικανό
τητα του σχολείου» έδειξε ότι μόνον 28,50% των παιδιών ηλικίας 5:6-5: 
11 ετών είναι πλήρως ώριμα σχολ.κώς, ενώ από τα παιδιά ηλικίας 6:0 - 
6:5 ετών 49% είναι πλήρως ώριμα για να φοιτήσουν στο σχολείο. Οι δια
φορές μεταξύ των επιδόσεων των δύο ομάδων είναι σημαντικές, αφού χ2= 
23,8, ρ=0,00001 < ρ =0,05 και df=2.

Στη δεύτερη έρευνα έγινε εφαρμογή του Strebei - Test σχολικής ω
ριμότητας και διαπιστώθηκε ότι: την πλήρη σχολική ωριμότητα έχουν τα 
31% των παιδιών ηλικίας 5:6-5:11 ετών και τα 54% των παιδιών ηλι
κίας 6:0 - 6:5 ετών. Και στην έρευνα αυτή η διαφορά των επιδόσεων με
ταξύ των δύο ομάδων παιδιών που θα φοιτούσαν στην πρώτη τάξη του σχο 
λείου υπήρξε σημαντική, δεδομένου ότι χ2=68,85, ρ=0,0000 < 0,05 και 
df=3.
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Πίνακας 10
Μετατροπή των απολύτων τιμών του Test σε σχετικές 

αθροιστικές συχνότητες (εκατοστιαίες τιμές).

Βαθμοί ΗΛΙΚΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΗΛΙΚΙΑ
5:2 - 5:5 5:6 - 5:8 5:9 - 5:11 6:0 6:2

0 2
1 3 1 3
2 8 1 9
3 9 1 2 12
4 11 4 3 15
5 14 4 3 15
6 20 6 5 18
7 27 7 8 18
8 33 14 12 18
9 42 20 16 27
10 52 30 25 33
Π 59 34 34 39
12 69 46 41 48
13 75 57 50 52
14 80 63 56 64
15 88 76 65 76
16 95 88 75 85
17 98 94 91 94
18 98 100 95 97
19 99 97 97
20 100 100 100
21
22 1

Ν=Ι 27 1 Ν=90 Ν=Ι 10 Ν=33

Τα ποσοστά πλήρους σχολικής ικανότητας ή ωριμότητας στις δύο έ
ρευνες τόσο για τα παιδιά ηλικίας 5:6 - 5:11 ετών (28,50% και 31% αν- 
τιστοίχως), όσο και για τα παιδιά ηλικίας 6:0 - 6:5 ετών (49% και 54%) 
δε διαφέρουν σημαντικά, αφού Ζ= -0,426 < 1,645 για την πρώτη ομάδα 
(5:6-5:11 ετών) και Ζ=-0,910 :< 1,645 για τη δεύτερη ομάδα (6:0- 
6:5 ετών). Όμως η διαφορά μεταξύ των ποσοστών πλήρους σχολικής ικα 
νότητας ή ωριμότητας στις δύο πρώτες έρευνες και των ποσοστών από τη 
εφαρμογή του Test Seyfried-Karas τόσο των παιδιών ηλικίας 5:6 -5:11 
όσο και των παιδιών ηλικίας 6:0 - 6:5 ετών είναι σημαντική (βλέπε πίνα
κα 11).
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Πίνακας 11
Αποτελέσματα των τριών ερευνών σε σχέση με την πλήρη 
σχολική ικανότητα

j Μεθοδολογία 
] έρευνας
j

Απόλυτες τιμές και ποοοστά πλήρους σχολικής 
ικανότητας κατά ηλικία

5:6- 5:1 ! 6:0 -6:5
j Ιίρωτηματολόγιο
1 δαακάλου

41 (Ν = 144) 28,50 209 (Ν-427) 49,00

j Slrcbcl-Tcst 31(Ν*100) 31,00

ΟΟII

ζ

54,00
; Seyfried- Karas
: Tesi

30(Ν~195) 15,40 55(Ν—165) 33,30

Η διαφορά αυτή οφείλεται προφανώς στους εξής λόγους:

α) Σε σύνολο 12 εργασιών στο Strebel-Test σχολικής ωριμότητας 
και στο Seyfried-Karas-Test σχολικής ικανότητας υπάρχουν 4 εργασίες 
κοινές (π.χ. ιχνογράφηση άντρα, διακόσμηση περιθωρίου, επανάληψη προ
τάσεων, αντίληψη συνόλων), όμως οι περισσότερες είναι διαφορετικές και 
προφανώς είναι δυσκολότερες οι εργασίες του Test Seyfried-Karas.

β) Οι κανόνες αξιολόγησης του Seyfried-Karas Test είναι πολύ αυ
στηρότεροι, ιδιαίτερα όσον αφορά στο υπο-test ιχνογράφησης.

Παρά τις ανωτέρω ποσοστιαίες διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων 
των τριών μεθοδολογιών έρευνας της σχολικής ικανότητας ή ωριμότητας 
των παιδιών ηλικίας 5:6-5:11 και 6:0 - 6:5 ετών, υπάρχει σ’ αυτά ένα 
σημαντικό κοινό μήνυμα: Ότι και από τα παιδιά ηλικίας 6:0 - 6:5 ετών
που υποχρεούνται εκ της ελληνικής νομοθεσίας να φοιτήσουν στο σχολείο, 
το 50% περίπου φαίνεται να μην είναι σχολικώς ώριμα. Για να μπορέσου
με να καταλήξουμε σε περισσότερο έγκυρα αποτελέσματα για το πρόβλημα 
αυτό διενεργούμε μια περαιτέρω έρευνα. Εφαρμόσαμε εκ νέου το Test 
Seyfried-Karas τύπου C στα παιδιά του νηπιαγωγείου που φοιτούν τώρα 
στην πρώτη τάξη του σχολείου και παρακολουθούμε την πρόοδό τους κα- 
θόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 1996-97.
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Zusammenfassung

Das Problem der Schulfähigkeit hat uns jahrelang beschäftigt. 

Die Anwendung des Schulfähigkeitstests von Karas - Seyfried Typ 

C stellt einen dritten Versuch dar, die Schulfähigkeit der griechi

schen Kinder, die sich gesetzlich zur Einschulung verpflichtet sind, zu 

erfassen. Die Ergebnisse von der Anwendung des Tests zeigen, dass 

ein grosser Teil von Kinder im Alter von 6 Jahren den Anforderun

gen der griechischen Schule nicht gewachsen sind. Weitere Unter

suchungen auf diesem Gebiet sind dringend notwendig. Weiterhin 

musste die Einschulung der griechischen Schulkindern nicht nur auf 

Grund ihres Alters erfolgen.



53

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BAAR, E., TSCHINKEL, I.: Schulreife Entwicklungshilfe. 3. Aufl., 
Wien 1965.

BERNART, E (und Mitarbeiter,), Schulreife und heilpädagogische 
Früherfassung. München-Basel 1961.

BRAND, P.: Schulreife und Milieu. Frankfurt / M. 1955.
BÜHLER, CIL: Kindheit und Jugend, 1931.
DANZINGER, L.: Der Schulreifetest. Wiener Arbeiten zur Pädago

gischen Psychologie, Heft 9, Wien-Leipizg 1933.
FIPPINGER, F.: Intelligenz und Schulleistung. In: Schule und Psy

chologie, Heft 10, 1965.
FISCHER, A.: Schulreife, in: Lexikon Pädagogik der Gegenwart, 

1932, Bd 2, Sp. 894.
FROMMBERCER, H.: Das Sitzenbleiberproblem. Dortmund 1955.
HELLBRÜGGE, TH.: Kindliche Entwicklung und Schulreife. In: 

Pädagogische Rundschau. 18, 1964.
HERMES, G.: Über den Entwicklungsstand und die Schulfähigkeit 

fünf- bis sechseinhalb]'ähriger Vorschulkinder. Eine Unter
suchung in Kindergärten und Vorschulklassen zur Validität 
von Schultets. Inaug. Dissert., Innsbruck 1972.

HETZER, H.: Das Kind wächst heran, Lindau 1935.
HETZER, H.: Die seelischen Veränderungen bei dem ersten Ges

taltwandel, Leipzig 1936.
HETZER, H.: Psychologische Voraussetzungen für die Bildungsar

beit im Grundschulalter, in: Hansen, Beiträge zur Pädagogi
schen Psychologie, 1933, S. 86-95.

HODL, F.: Wortschatztest fur die 1.-3. Schulstufe. Verlag Ketterl, 
Wien 1971.

KARAS, E.: Die Sitzenbleiberfrage. Salzburg 1961.
KEMMLER, L., HECKHAUSEN H.: Ist die sogenannte «Schulrei

fe» ein Reifungsproblem? In: Ingenkamp, K, H.(Hrg.), Pra
ktische Erfahrungen mit Schulreifetests.

KERN, A.: Sitzenbleiberelend und Schulreife, Freiburg i. Br. 1951.
KLEINHANS, W: Schulreife und Vorklassen. In: Schule und Psyc

hologie, Heft 3, 1961.
KORNMANN, R.: Minimalisieren Schulreifetests die Zahl der Feh

lentscheidungen? In: Zeitschrft für Entwicklungspsycho
logie und Pädagogische Psychologie, Heft 4, 1972.

KRAMER, J.: Intelligenztest. Solothurn 1954.



54 Δ. Γ. Ζάχαρης

KRAPP, A., MANDL, Η.: Schulreifetests und Schulerfolg. Mün
chen 1971.

LIENERT, G. A. : Testaufbau und Testanalyse. Weinheim/Bergst
rabe 1961.

LOWE, H.: Probleme des Schulversagens in der Schule. Berlin 1963.
NICKEL, IL: Entwicklungspsychologie, Bd I u. II, Huber, Bern 

1982.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΙΙ ΕΛΕΝΗ: Το ύψος των ανδρικών και γυ

ναικείων απεικονίσεων στα σχέδια των παιδιών, Παιδαγωγική 
Επιθεώρηση, τ. 13 (1990), σσ. 233-239.

ΠΑΠΑΤ-ΩΑΝΝΟΤ ΑΝΤ.: Ηλικία εισδοχής στο δημοτικό σχολείο, Νέα 
Παιδεία, φθινόπωρο 1983, σελ. 77-79.

SCHENK - DANZINGER, L.: Entwicklungspychologie. Wien, 1985.
SEYFRIED, H., KARAS E.: Der Schulfäh'igkeitstest Form C. Ver

lag Ketterl, Wien, 1987.
SEYFRIED, H., KARAS, E.: Der Schulreifetest, Form B. Wien 1966.
SEYFRIED, IL: Schulreife und Schulerfolg. Wien 1966.
SEYFRIED, H.: Die Schulreife, Probleme, Lösungsversuche und 

Ergebnisse. In: Ingenkamp - Marsolek (Hg.): Möglichkeiten 
ten und Grenzen der Testanwendung in der Schule. Weinhe
im - Berlin - Besel 1968.

SPREITZER, IL: Schülerherkunft und Sitzenbleiberproblem. In: 
Erziehung und Unterricht, 1955.

STRABEL G.: Schulreifetest, 1964. Εισαγωγή, Μετάφραση και σχό
λια: Ζάχαρης Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1991.

ΖΑΧΑΡΗΣ Δ.: Σχολική ικανότητα του παιδιού ή παιδική ικανότητα του 
σχολείου; Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1991.

ΖΑΧΑΡΗΣ Δ.: Σχολική ικανότητα των παιδιών ηλικίας 5:6 μέχρι 7.6 
ετών. Σχολείο και Ζωή, τ. 11, 12, 1991.

ΖΑΧΑΡΗΣ Δ.: Ψυχολογία της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Πανεπι
στήμιο Ιωαννίνων 1995.

ΖΑΧΑΡΗΣ Δ.: Παρώθηση, Κίνητρα, Ιδεολογία, Επίδοση. Εκδόσεις 
Γρηγόρη 1989.

ZELLER, W.: Konstitution und Entwicklung. Göttingen 1952.
ZELLER, W.: Der erste Gestaltwandel des Kindes, Leipzig 1936.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

